
ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀਪਨ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪ ੱ ਛ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

ਉਹ ਛੋਟਾਂ ਜ ਿੰ ਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਐਲਾਨ੍ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ੍ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨ੍ਾ ਹੈ ਸਮੇਤ  ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ 
ਅਤ ੇਖਾਲੀਪਨ੍ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨ੍ਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਦੱਤ ੇ ਵਾਬ ਪੜ੍ਹੋ। 

 ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀਪਨ੍ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ? 
 ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀਪਨ੍ ਟੈਕਸ ਸਿੰਬਿੰ ਧੀ ਛੋਟਾਂ ਜਕਹੜ੍ੀਆਂ ਹਨ੍? 
 ਮੈਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀਪਨ੍ ਟੈਕਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ੍ ਜਕਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ? 
 ਮੈਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀਪਨ੍ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ੍ ਜਕਵੇਂ ਕਰਾਂ? 

ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀਪਨ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ? 

ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤ ੇਖਾਲੀਪਨ੍ ਟੈਕਸ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨ੍ਾਮਜ਼ਦ  ਟੈਕਸਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਜਵੱਚ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਕੁਝ 

ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ੍ ਕੀਤਾ  ਾਣ ਵਾਲਾ ਸਲਾਨ੍ਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। 

ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂ੍ਿੰ   ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਮੱੁਖ  ਸ਼ਜਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂ੍ਿੰ  
ਖਾਲੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ। 99% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਬਰਜਟਸ਼ ਕੋਲਿੰ ਬੀਆ ਦੇ 
ਵਾਸੀਆਂ ਨੂ੍ਿੰ  ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ੍ ਕਰਨ੍ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁ੍ਮਾਨ੍ ਹੈ। 

ਨ੍ਾਮਜ਼ਦ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਜਵੱਚ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਲਾਨ੍ ਪੂਰਾ ਕਰਨ੍ਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ,  ੇ ਉਹ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ੍ ਤਾਂ ਵੀ। 

ਨੋ੍ਟ: ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤ ੇਖਾਲੀਪਨ੍ ਟੈਕਸ ਜਸਟੀ ਆਫ ਵੈਨ੍ਕੂਵਰ ਜਵੱਚ ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। 

ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀਪਨ ਟੈਕਸ  ਕਕਥ ੇਲਾਗੂ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿੰਪਤੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ  ੇ ਉਹ ਇਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੂਗੋਜਲਕ ਖੇਤਰਾਂ ਜਵੱਚ ਸਜਿਤ ਹੈ: 

 ਕੈਪੀਟਲ ਰੀ ਨ੍ਲ ਜਡਸਜਟਰਕਟ (Capital Regional District)ਜਵਚਲੀਆਂ ਨ੍ਗਰਪਾਜਲਕਾਵਾਂ।ਇਸ ਜਵੱਚ ਸਾਲਟ 

ਸਜਪਰਿੰ ਗ ਆਈਲੈਂਡ, ਹੁਆਨ੍ਡੇਫੂਕਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਅਤ ੇਸਦਰਨ੍ ਗਲਫ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨ੍ਹੀਂ ਹਨ੍। 

  ਮੈਟਰੋ ਵੈਨ੍ਕੂਵਰ ਰੀ ਨ੍ਲ ਜਡਸਜਟਰਕਟ (Metro Vancouver Regional District)ਜਵਚਲੀਆਂ 
ਨ੍ਗਰਪਾਜਲਕਾਵਾਂ, ਜ ਸ ਜਵੱਚ ਬੋਵੇਨ੍ ਆਈਲੈਂਡ, ਦ ਜਵਲੇ  ਆਫ ਲੌਇਨ੍ਜ਼ਬੇ ਅਤ ੇਚੋਣ ਖੇਤਰ ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ, 

ਪਰ ਯੂਬੀਸੀ ਅਤੇ ਦ ਯੂਨ੍ੀਵਰਜਸਟੀ ਏਨ੍ਡਾਓਮੈਂਟ ਲੈਂਡਜ਼ (University Endowment Lands) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ੍ 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/property-taxes/speculation-and-vacancy-tax
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/property-taxes/speculation-and-vacancy-tax
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 ਦ  ਜਸਟੀ ਆਫ ਐਬਟਸਫੋਰਡ 

 ਦ  ਜਡਸਜਟਰਕਟ ਆਫ ਜਮਸ਼ਨ੍ 

 ਦ ਜਸਟੀ ਆਫ ਜਚਲੀਵੈਕ 

 ਦ ਜਸਟੀ ਆਫ ਕੇਲੋਨ੍ਾ 
 ਦ ਜਸਟੀ ਆਫ ਵੈਸਟ ਕੇਲੋਨ੍ਾ 
 ਦ ਜਸਟੀ ਆਫ ਨ੍ਨ੍ਾਏਮੋ 

 ਦ ਜਡਸਜਟਰਕਟ ਆਫ ਲੈਂਟਸਜਵਲ 

ਜਰਜ਼ਰਵਲੈਂਡਜ਼, ਟਰੀਟੀਲੈਂਡਜ਼ ਅਤ ੇਇਿੰਨ੍ਜਡ ਨ੍ਸ ਨੇ੍ਸ਼ਨ੍ਜ਼ ਦੇ ਸਵੈ-ਪਰਬਿੰ ਧਕ ਲੈਂਡ ਟੈਕਸਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜਹੱਸਾ 
ਨ੍ਹੀਂ ਹਨ੍। 

ਕੇਵਲ ਹਵਾ  ਾਂ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁਿੰਚੇ  ਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਟਾਪੂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜਹੱਸਾ ਨ੍ਹੀਂ ਹਨ੍। 

ਕਈ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿੰਪਤੀਆਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤ ੇਖਾਲੀਪਨ੍ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ੍, ਹਾਲਾਂਜਕ ਉਹ ਟੈਕਸਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦੇ 

ਅਿੰਦਰ ਸਜਿਤ ਹਨ੍। ਇਸ ਜਵੱਚ ਉਹ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ੍ ਜ ਿੰ ਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਇਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲ ਹੈ: 

 ਇੱਕ ਮੂਲਵਾਸੀ ਦੇਸ਼  
 ਨ੍ਗਰਪਾਜਲਕਾਵਾਂ, ਰੀ ਨ੍ਲ ਜਡਸਜਟਰਕਟ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ  ਨ੍ਤਕ ਸਿੰਸਿਾਵਾਂ 
 ਰਜ ਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੈਰੇਟੀਆਂ 

 ਹਾਉਜਸਿੰਗ ਕੁ - ਓਪਸ 

 ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੈਰ-ਮੁਨ੍ਾਫਾ ਸਿੰਸਿਾਵਾਂ 

 ੇ ਤੁਹਾਨੂ੍ਿੰ  ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ  ੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿੰਪਤੀ ਟੋਕਸਯੋਗ ਖੇਤਰ ਜਵੱਚ  ਹੈ  ਾਂ ਨ੍ਹੀਂ,  ਾਣਨ੍ 

ਲਈ ਸਾਡੇ ਨ੍ਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ: 

ਟੋਲ ਫਰੀ: 1 (833) 554-2323 
ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ: 1 (604) 660-2421 
ਈਮੇਲ: spectaxinfo@gov.bc.ca 

 

 

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/taxes/property-taxes/speculation-and-vacancy-tax/map-of-abbotsford.pdf
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https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/taxes/property-taxes/speculation-and-vacancy-tax/map-of-kelowna.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/taxes/property-taxes/speculation-and-vacancy-tax/map-of-west-kelowna.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/taxes/property-taxes/speculation-and-vacancy-tax/map-of-nanaimo.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/taxes/property-taxes/speculation-and-vacancy-tax/map-of-lantzville.pdf
mailto:spectaxinfo@gov.bc.ca


ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁੰ ਪਤੀ ਨੂੁੰ  ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤ ੇਖਾਲੀਪਨ ਟੈਕਸ 

ਕਕੁੰ ਨਾ ਹੈ? 

31 ਦਸਿੰਬਰ, 2018 ਨੂ੍ਿੰ  ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੰ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਸਾਜਰਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜ ਹਾ ਹੈ:              
1  ੁਲਾਈ, 2018 ਨੂ੍ਿੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿੰ ਪਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੱੁਲ ਦਾ 0.5% ਜ ਵੇਂ ਜਕ ਬੀਸੀ 
ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਜਨ੍ਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ।  ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ੍ ਕੀਤੇ  ਾਣ ਵਾਲੇ 
ਟੈਕਸ ਨੂ੍ਿੰ  ਆਫਸੈੈੱਟ ਕਰਨ੍ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਿੰ ਡਰੀ ਸਿੰ ਪਤੀਆਂ ਤੇ $2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਰੈਜਡਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ੍। 
ਕਰੈਜਡਟ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਤੀ ਮਾਲਕ $2,000 ਅਤੇ ਪਰਤੀ ਸਿੰ ਪਤੀ $2,000 (ਅਨੇ੍ਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜਵੱਚ) 
ਤੱਕ ਸੀਜਮਤ ਹਨ੍। 

2019 ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀਪਨ੍ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨ੍ਵਾਸ ਅਤੇ ਜ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਕਮ 
ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ੍ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਵੋਗਾ: 

 ਜਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 2%। 
 ਜਬਰਜਟਸ਼ ਕੋਲਿੰ ਬੀਅਨ੍ਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਨੇ੍ਡੀਅਨ੍ ਨ੍ਾਗਜਰਕਾਂ  ਾਂ ਸਿਾਈ ਜਨ੍ਵਾਸੀ 

ਜ ਹੜ੍ ੇਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨ੍ਹੀਂ ਹਨ੍ ਲਈ 0.5%। 

ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀਪਨ੍ ਟੈਕਸ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਜਦਸਿੰਬਰ ਨੂ੍ਿੰ  ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਜਰਵਾਰ ਇੱਕ ਅਜ ਹਾ ਜਵਅਕਤੀ  ਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨ੍ੀ ਦਾ ਯੂਜਨ੍ਟ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜ ਿੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਜਵਸ਼ਵਜਵਆਪੀ ਆਮਦਨ੍ੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜਹੱਸਾ ਇੱਕ ਕਨੇ੍ਡੀਅਨ੍ ਟੈਕਸ ਜਰਟਰਨ੍ ਤੇ ਜਰਪੋਰਟ ਨ੍ਹੀਂ 
ਕੀਤਾ  ਾਂਦਾ। 

 ੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿੰ ਪਤੀ ਦੇ  ਅਨੇ੍ਕ ਮਾਲਕ ਹਨ੍, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਨੂ੍ਿੰ  ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਜਹੱਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਰੇਕ 
ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਵੱਚ ਵਿੰ ਜਡਆ  ਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ,  ੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ  ਾਂ ਪਤਨ੍ੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਖੇਤਰ 
ਜਵੱਚ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿੰ ਪਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੱੁਲ ਦੇ 50% 
ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ੍, ਟਰਸਟੀ  ਾਂ ਪਾਰਟਨ੍ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੇਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ੍ ਕਰੇਗਾ  ੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 

ਇਿੰਟਰਸਟ ਹੋਲਡਰਾਂ, ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ  ਕਰਨ੍ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ  ਾਂ  

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਿੰਟਰਸਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗ ੂਹੋਵੇਗਾ  ੇ ਉਹ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 

ਹੁਿੰ ਦ।ੇ 

https://info.bcassessment.ca/Services-products/look-up-property-assessment
https://info.bcassessment.ca/Services-products/look-up-property-assessment
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/property-taxes/speculation-and-vacancy-tax/tax-credits
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/property-taxes/speculation-and-vacancy-tax/exemptions-speculation-and-vacancy-tax/individuals/international-income#satellite-family
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/property-taxes/speculation-and-vacancy-tax/exemptions-speculation-and-vacancy-tax/individuals/international-income#satellite-family
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/property-taxes/speculation-and-vacancy-tax/faq-speculation-and-vacancy-tax#multiple-owners


ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤ ੇਖਾਲੀਪਨ੍ ਟੈਕਸ ਸਿੰਬਿੰ ਧੀ ਛੋਟਾਂ ਜਕਹੜ੍ੀਆ ਂਹਨ੍? 

ਜੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੱਕ  ਨਾਮਜ਼ਦ ਟੈਕਸਯੋਗ ਖੇਤਰ ਕਵੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੁੰ  ਸੱਟਬੇਾਜ਼ੀ ਅਤੇ 
ਖਾਲੀਪਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? 

2018 ਦੇ ਲਈ, ਜਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜਬਰਜਟਸ਼ ਕੋਲਿੰ ਬੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂ੍ਿੰ  ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ  ੇ  ਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱੁਖ ਜਰਹਾਇਸ਼ 
ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਵੱਚ ਰਜਹਿੰਦੇ ਹਨ੍  ਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਤਿੰ ਨ੍ ਮਹੀਜਨ੍ਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿੰ ਪਤੀ ਨੂ੍ਿੰ  
ਜਕਰਾਏ ਤੇ ਜਦਿੰ ਦੇ ਹਨ੍। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ੍ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮਆਦ ਦੇ ਛੋਟੀ-ਅਵਧੀ ਦੇ ਰੈਂਟਲ ਜਤਿੰ ਨ੍ ਮਹੀਨੇ੍ ਦੇ ਕੁਲ ਲਈ 
ਨ੍ਹੀਂ ਜਗਣੇ  ਾਂਦੇ। 

2019 ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 99% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਬਰਜਟਸ਼ ਕੋਲਿੰ ਬੀਅਨ੍ ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ੍ਾ  ਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।  
ਇੱਕ ਅਜ ਹਾ ਘਰ ਜ ਹੜ੍ਾ ਮੱੁਖ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀਪਨ੍ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ੍ 
ਵਾਸਤੇ ਪਰਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ  ਮਹੀਜਨ੍ਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਕਰਾਏ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ੍ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਜਮਆਦ ਦੇ ਛੋਟੀ-ਅਵਧੀ ਦੇ ਰੈਂਟਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ੍ ਦੇ ਕੁਲ ਲਈ ਨ੍ਹੀਂ ਜਗਣੇ  ਾਂਦੇ। 

ਮੈਂ ਜਕਹੜ੍ੀਆਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 

ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਵਾਸਤ ੇਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ   ੇਤਹਾਡੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿੰਪਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱੁਖ ਜਰਹਾਇਸ਼  ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ 

ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂ੍ਿੰ  ਪਰਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਮਹੀਜਨ੍ਆਂ ਦੀ ਸਿੰ ਜਖਆ  ਵਾਸਤ ੇਜਕਰਾਏ ਤੇ ਨ੍ਹੀਂ ਜਦਿੰ ਦ।ੇ 

 ੇ ਤੁਹਾਨੂ੍ਿੰ  ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ  ਤੁਹਾਨੂ੍ਿੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਨੋ੍ਜਟਸ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

 ਛੋਟਾਂ ਅਤ ੇਛੁੱ ਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁੰ ਪਤੀ ਦਾ ਸਕਹ-ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ? 

ਛੋਟਾਂ ਇਸ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ੍ ਜਕ ਹਰੇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿੰ ਪਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਕਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।   ੇਤੁਸੀਂ 
ਟੈਕਸਯੋਗ ਖੇਤਰ ਜਵੱਚ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿੰਪਤੀ ਦੇ ਸਜਹ-ਮਾਲਕ ਹੋ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੂ੍ਿੰ  ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਮਾਲਕ 

ਨੂ੍ਿੰ  ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂ੍ਿੰ   ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ਆਜਫਸ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਸਿੰਪਤੀ ਦੀ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ੍ ਕਰਨ੍ਾ ਪਵੇਗਾ। 

 

 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/property-taxes/speculation-and-vacancy-tax/exemptions-speculation-and-vacancy-tax
https://ltsa.ca/


ਜੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ? 

ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਅਨੇ੍ਕ ਛੋਟਾਂ  ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿੰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ੍ਾਂ, ਟਰਸਟੀਆਂ  ਾਂ 
ਪਾਰਟਨ੍ਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ੍। 

ਮੈਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀਪਨ੍ ਟਕੈਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ੍ ਜਕਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ?  

ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀਪਨ ਟੈਕਸ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀ ਹੈ?  

ਇੱਕ ਨ੍ਾਮਜ਼ਦ ਟੈਕਸਯੋਗ ਖੇਤਰ ਜਵੱਚ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿੰ ਪਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਢੱੁਕਵੀਆਂ ਛੋਟਾਂ 
ਵਾਸਤ ੇਦਾਅਵਾ ਕਰਨ੍ ਲਈ  ਇੱਕ ਸਾਲਾਨ੍ਾ ਐਲਾਨ੍ ਪੂਰਾ ਕਰਨ੍ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । 

 ੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨ੍ਾਮਜ਼ਦ ਟੈਕਸਯੋਗ ਖੇਤਰ ਜਵੱਚ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿੰ ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਤੁਹਾਨੂ੍ਿੰ  ਇਹ ਦੱਸਦੀ 
ਹੋਈ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀਪਨ੍ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਚੱਠੀ ਭੇ ੇਗਾ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਾਨ੍ ਜਕਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ੍ਾ ਹੈ। ਜਚੱਠੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿੰਪਤੀ ਨੂ੍ਿੰ  ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇਗੀ ਜ ਿੰ ਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ। 

ਕੀ ਹਰ ਜਕਸੇ ਲਈ ਐਲਾਨ੍ ਪੂਰਾ ਕਰਨ੍ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? 

 ੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨ੍ਾਮਜ਼ਦ ਟੈਕਸਯੋਗ ਖੇਤਰ ਜਵੱਚ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿੰ ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨ੍ਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂ੍ਿੰ  ਐਲਾਨ੍ 
ਪੂਰਾ ਕਰਨ੍ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨ੍ਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦਾ। 

 ੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨ੍ਾਮਜ਼ਦ ਟੈਕਸਯੋਗ ਖੇਤਰ ਜਵੱਚ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿੰ ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂ੍ਿੰ  ਐਲਾਨ੍ ਪੂਰਾ ਕਰਨ੍ 

ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇਗੀ।  ੇ ਤੁਹਾਨੂ੍ਿੰ  ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ੍ ਕਰਨ੍ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨ੍ਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂ੍ਿੰ  ਕੋਈ ਵੀ ਢੁੱ ਕਵੀਆਂ 

 ਛੋਟਾਂ ਵਾਸਤ ੇਦਾਅਵਾ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਐਲਾਨ੍ ਪੂਰਾ ਕਰਨ੍ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਮੈਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀਪਨ੍ ਟਕੈਸ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ੍ ਜਕਵੇਂ ਕਰਾਂ?  

ਮੈਨੂੁੰ  ਆਪਣੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀਪਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਦੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?  

 ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀਪਨ੍ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਗਤਾਨ੍ 2  ੁਲਾਈ, 2019 
ਤੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਮੈਂ ਭ ਗਤਾਨ ਦੇ ਕਕਹੜੇ ਢੁੰ ਗ ਵਰਤ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/property-taxes/speculation-and-vacancy-tax/exemptions-speculation-and-vacancy-tax#corporations-trustees-partners
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/property-taxes/speculation-and-vacancy-tax/exemptions-speculation-and-vacancy-tax#corporations-trustees-partners
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/property-taxes/speculation-and-vacancy-tax/declaration
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/property-taxes/speculation-and-vacancy-tax/taxable-regions
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/property-taxes/speculation-and-vacancy-tax/exemptions-speculation-and-vacancy-tax


ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਨ੍ਲਾਈਨ੍ ਭੁਗਤਾਨ੍ ਜਸਸਟਮ ਵਰਤ ਸਕੋਗੇ  ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵੱਤੀ ਸਿੰਸਿਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਚੈੈੱਕ ਰਾਹੀਂ, 
 ਾਂ ਸਰਜਵਸ ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਜਵੱਚ ਆਪ  ਾਕੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ੍ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ  ਬਕਾਇਆ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਕ ਝ ਰਕਮ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ 
ਹੋਵੇਗਾ? 

 ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤ ੇਖਾਲੀਪਨ੍ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ  ਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ  ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ੍ 

ਨ੍ਹੀਂ ਕਰਦ,ੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਨੂ੍ਿੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਰੁਮਾਨ੍ਾ ਅਤੇ ਜਵਆ  ਵੀ 
ਲਗਾਇਆ  ਾਵੇ। 

ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀਪਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਰ ਮੈਨੂੁੰ  ਬਾਅਦ 
ਕਵੱਚ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਮੈਨੂੁੰ  ਛੋਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਿੁੰ ਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 

ਹਾਂ।ਤੁਸੀਂ ਜਰਫਿੰ ਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗ ੇ ੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤ ੇਖਾਲੀਪਨ੍ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ੍ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਬਾਅਦ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂ੍ਿੰ  ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਨੂ੍ਿੰ  ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂ੍ਿੰ  ਜਰਫਿੰ ਡ ਲਈ ਬੇਨ੍ਤੀ ਕਰਨ੍ ਵਾਸਤ ੇ

ਸਾਨੂ੍ਿੰ  ਸਿੰਪਰਕ ਕਰਨ੍ਾ ਪਵੇਗਾ  ਾਂ ਕਰੈਜਡਟ ਨੂ੍ਿੰ  ਤੁਹਾਡ ੇਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤ ੇਖਾਲੀਪਨ੍ ਟੈਕਸ ਨੂ੍ਿੰ  ਲਗਾ 
ਜਦੱਤਾ  ਾਵੇਗਾ। 


